
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI ARALIK AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2018 yılı aralık ayı olağan toplantısının 
birinci birleşimine 03.12.2018 Pazartesi günü saat 15.30’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında meclis toplantı 
salonunda başlandı. 
 
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf Harputoğlu, 
Taner Ozan, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, Muharrem Soyer, Ahmet 
Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok olmak üzere tüm üyelerin 
toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 
 
Gündemin birinci maddesinde yer alan; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16. maddesinde, “Komisyon raporları 
alenidir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere il genel meclisi tarafından belirlenecek bedel karşılığında verilir.” 
hükmüne istinaden; il genel meclisi ihtisas komisyonu raporlarının isteyenlere ücret mukabilinde verilebilmesi için İl Genel 
Meclisinin 03/01/2018 tarihli ve 4 sayılı kararı ile 2018 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin, 2019 yılına 
göre güncellenmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünün meclise havaleli yazıları okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin ikinci maddesinde yer alan; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi ile İşyeri Açma ve Çalışma 
Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca, İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan yerlerdeki 
gayrisıhhi ve sıhhi müesseselere verilecek ruhsatlar için İl Genel Meclisinin 04.01.2018 tarih ve 6 sayılı kararı ile 2018 
yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin, 2019 yılına göre güncellenmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Ruhsat ve 
Denetim Müdürlüğünün meclise havaleli yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek 
bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin üçüncü maddesinde yer alan; İl Özel İdaresinde yeterli sayıda teknik elemanın olmamasından dolayı 
aksamalara neden olabilecek iş ve işlemlerin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla, ihtiyaç üzerine İl Özel İdaresinde 
kadro karşılığı 2019 yılında tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak olan 1 (bir) Çevre Mühendisi, 2 (iki) İnşaat 
Teknikeri, 1 (bir) Harita Teknikeri ve 1 (bir) adet Avukata ödenecek ücretlerin tespit edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi İnsan 
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün meclise havaleli yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin 
incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi. 
 

Gündemin dördüncü maddesinde yer alan, İl Özel İdaresine verilen yetki çerçevesinde, İl Özel İdaresinin 
koordinasyonunda İlimizdeki Güvenlik Birimleri, Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak, İlimize bağlı köylerde madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele konularında 
farkındalık yaratmak amacıyla eğitim verilmesi ve ihtiyaç duyulan eğitim materyallerinin temin edilmesi çalışmaları 
hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi 
verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; bu kurumlardan İl Emniyet Müdürlüğü, 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü konu ile ilgili bilgileri komisyonlara iletmiş olup, İl 
Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğünden istenen bilgilerin de alınmasından sonra konunun bir rapor halinde 
meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
          
Gündemin beşinci maddesinde yer alan; İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan tarihi, kültürel ve turizm 
değerlerinin tespit edilmesi, tanıtılması ve kültür mirasımıza kazandırılması amacıyla İl Genel Meclisinin 03.05.2018 tarihli 
ve 65 sayılı kararı doğrultusunda başlatılan çalışmaların sonucunun bir rapor halinde meclise sunulması teklifi hakkında 
Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, İl Genel Meclisinin 05.10.2018 tarihli ve 136 sayılı 
kararına istinaden konu ile ilgili yapılan çalışmaların bedelinin ilgililerine ödenmesi, bu çalışmalar neticesinde ortaya çıkan 
bulgu ve belgelerin Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak telif hakkı kapsamında bir kitap halinde basımının yaptırılarak 
kültür mirasımıza kazandırılması ve basılacak kitap bedelinin de bütçenin ilgili harcama kaleminden karşılanması yönünde 
başlatılan iş ve işlemlerin sonucunun bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için komisyonlara süre verilmesi 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 04.12.2018 Salı günü saat 11.00’da meclis toplantı salonunda toplanmak 
üzere Aralık ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi.  
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI ARALIK AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2018 yılı Aralık ayı olağan toplantısının 
ikinci birleşimine 04.12.2018 Salı günü saat 11.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında meclis toplantı 
salonunda başlandı. 
         



 

Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf Harputoğlu, 
Taner Ozan, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, Muharrem Soyer, Ahmet 
Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok olmak üzere tüm üyelerin 
toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi.         
         
Gündemin altıncı maddesinde yer alan; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 42. maddeleri kapsamında, İl Özel 
İdaresine Kanunlarla verilen görevlerin dışında kalan ve talep edilmesi halinde isteğe bağlı olarak yerine getirilecek 
hizmetler için İl Genel Meclisinin almış olduğu 04/01/2018 tarih ve 7 sayılı kararı ile 2018 yılında uygulanmak üzere 
belirlenen ücret tarifesinin, 2019 yılına göre güncellenmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün 
meclise havaleli teklif yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
          
Gündemin yedinci maddesinde yer alan; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 10. ve 42. maddeleri kapsamında, İl Özel 
İdaresinin sorumluluk alanında bulunan köylerin köy yerleşik alanı sınırları dışında yaptırılan bina, konut ve tesisler için İl 
Genel Meclisinin 05.01.2018 tarih ve 10 sayılı kararı ile 2018 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin, 2019 
yılına göre güncellenmesi İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün meclise havaleli teklif yazıları okundu. 
Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna 
havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemin sekizinci maddesinde yer alan; İlimiz, Çınarcık İlçesi, Kocadere Köyü, Yalı Mahallesi, Paylar Caddesi üzerinde 
bulunan ve dar olması sebebiyle can ve mal emniyeti açısından tehlike arz eden köprünün genişletme çalışmasının 
yaptırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 
kadastro bilgisi ve DSİ izinlerinin alınıp alınmadığı, eski yol ve yapılması planlanan yeni yolun (köprü) mukayeseli 
ölçümlerinin yapılması hususlarının yanı sıra söz konusu yolun İl Özel İdaresinin yol ağında olma durumu, yapılabilirliği, 
proje ve maliyeti gibi konuların İdarenin teknik elemanları tarafından mevzuat yönleriyle birlikte detaylı bir şekilde 
irdelenerek, konu hakkında düzenlenecek raporun komisyonlara iletilmesinin ardından teklifin bir rapor halinde meclise 
sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında İl Özel 
İdaresine verilen yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerin ekonomik açıdan kalkındırılmasına yönelik gelir getirici 
mahiyette projeler geliştirilerek hayata geçirilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu 
ile Araştırma ve Geliştirme Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporları doğrultusunda İl Özel İdaresi ile ilgili kurum ve kuruluşların iş birliğinde Yalova’nın iklim şartlarına uygun 
alternatif sebze ve meyve çeşitlerinin tespit edilmesi yönünde gerekli çalışmaların yapılmasına devam edilmesi ve bu 
çalışmaların sonucunun komisyonumuzla paylaşılmasından sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili 

komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
         
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.12.2018 günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda toplanmak üzere 
Aralık ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI ARALIK AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2018 yılı Aralık ayı olağan toplantısının 
üçüncü birleşimine 05.12.2018 Çarşamba günü saat 15.30’da Meclis 1. Başkan V. İbrahim Akay’ın Başkanlığında meclis 
toplantı salonunda başlandı.  
         
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf Harputoğlu, 
Taner Ozan, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, Muharrem Soyer, Ahmet 
Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok’un toplantıya iştirak 
ettikleri, Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Toplantıya iştirak etmeyen Meclis 
Başkanının 05.12.2018 tarihli izin dilekçesi okundu ve 2 gün süreyle izinli sayılması oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 
         
Gündemin onuncu maddesinde yer alan; İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan yolların yatırımlardan dolayı yapılacak 
kazılar neticesinde bozulan kısımlarının onarımında kullanılması için 2018 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret 
tarifesinin, 2019 yılına göre güncellenmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün meclise havaleli 
teklif yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan 
ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemin on birinci maddesinde yer alan; İl Özel İdaresi görev ve sorumluluk alanındaki yol boyu tesisler için isteğe 
bağlı olarak hazırlanan ön inceleme raporu için 2018 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin, 2019 yılına 
göre güncellenmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün meclise havaleli teklif yazıları okundu. 
Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna 
havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
          



 

Gündemin on ikinci maddesinde yer alan; Tarihi Yalova Kâğıthane’sinin yeniden ihyası ve kültür hayatımıza kazandırılması 
amacıyla, Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgeleri ile varlığı ispatlanan ve ilk Kâğıthane olma özelliğine sahip yapıya dair 
kaynaklarda belirtilen Elmalık Köyü deresi civarında önemli bulguların olduğu alandaki yapının ilgili kurum ve 
kuruluşlarınca sit potansiyelinin tespitine yönelik başlatılan çalışma hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan 
raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi, İl Özel İdaresine verilen yetki 
çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlarıyla yapılacak çalışmaların sonucuna göre konunun bir rapor halinde meclise 
sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
         
Gündemin on üçüncü maddesinde yer alan; İlimize bağlı gelişen köylerimizden içme suyu yeterli olmayan ve içme suyu 
konusunda sıkıntı yaşayan köylerimizin tespit edilerek, İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri iş birliğinde uzun vadeli çözüm 
yollarının üretilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, içme suyu yeterli olmayan ve içme suyu konusunda sıkıntı yaşayan 
köylerimizin tespit edilerek, İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri işbirliğinde uzun vadeli çözüm yollarının üretilmesi 
konusunda İdare tarafından gerekli çalışmanın yapılması, ayrıca imar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alan ve içme 
suyu verilmemiş olan meskenlere içme suyu verilmesi konusunda yaşanan sıkıntıların bertaraf edilmesine yönelik 
yapılacak çalışmaların birlikte değerlendirilerek sonucunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre 
verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 06.12.2018 Perşembe günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Aralık ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI ARALIK AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2018 yılı Aralık ayı olağan toplantısının 
dördüncü birleşimine 07.12.2018 Perşembe günü saat 10.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında meclis 
toplantı salonunda başlandı. 
 
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, izinli olan Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in 
dışındaki üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf Harputoğlu, Taner Ozan, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim 
Dönertaş, Hasan Çetinkaya, Muharrem Soyer, Ahmet Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, 
Kerem Eser ve Rahmi Demirok olmak üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu 
görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 
 
Gündemin on dördüncü maddesinde yer alan; İlimiz Merkez İlçe, Kirazlı Köyü, köy yerleşim alanı içerisinde bulunan ve 

Köy Tüzel Kişiliğine ait olan 597 nolu parsel üzerine antrenman sahası, soyunma odaları ve çevre düzenlemesini içeren 
bir spor tesisinin yaptırılması ile ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün meclisimize havaleli 03.12.2018 tarihli ve 
5773 sayılı talep yazıları okundu.  Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak 
üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on beşinci maddesinde yer alan; İl Özel İdaresinin 2018 Mali Yılı Bütçesinin uygulaması sırasında bazı harcama 
kalemlerine konan ödeneğin yılsonuna kadar yetmeyeceği anlaşıldığından, ödenek ihtiyacı olan ve yazı ekindeki cetvelde 
belirtilen hizmetlerde harcanmak üzere Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince, 
tabloda belirtilen fasıl maddelerine aktarma yapılması ile ilgili İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün meclisimize 
havaleli 03.12.2018 tarihli ve 5775 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek 
bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul 
edildi. 
 
Gündemin on altıncı maddesinde yer alan, Yargı mercilerinde açılan davaların İl Özel İdaresi adına takip edilmesi ve bu 
davalarla ilgili iş ve işlemlerin aksatılmadan yürütülmesinin sağlanması amacıyla, ihtiyaç duyulan 1 adet Avukatın 2019 
yılında çalıştırılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Meclis üyelerinden Bahar 
Doğan söz alarak, Hukuk Müşavirliği Biriminin iş yükünün artmasından bahsedildiğini, ancak bu birimin iş yükünün neler 
olduğunu merak ettiğini, görülmekte olan ve sonuçlanan davalarla birlikte yapılan iş ve işlemlerle ilgili detaylı bilginin 
meclisimizle paylaşılmasını talep ediyorum dedi. Yapılan müzakereler neticesinde, ihtiyaç duyulan bir adet avukatın Valilik 
Makamından alınan onayla sözleşmeli olarak çalıştırılmasına karar verildiği anlaşıldığından, ayrıca hizmet alımı yöntemi ile 
avukat çalıştırılmasına gerek olmadığı hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on yedinci maddesinde yer alan, Orman geçiş iznine esas olmak üzere; Altınova İlçesi, Çavuşköy Köyünde 
yapılması planlanan köy içme suyu terfi deposu ve isale hattı projesi kapsamında kullanılmak üzere, Eski Kiraz Mevkii 
Sermayecik eteğindeki sınırda bulunan kaynak suların Yalova İl Özel İdaresine tahsis edilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, 
bahse konu kaynak suların Yalova İl Özel İdaresine tahsis edilmesi konusunun, Altınova İlçesi Köylere Hizmet Götürme 
Birliği kanalıyla yapılacak olan içme suyu derin sondaj kuyusu açılması çalışması ile birlikte değerlendirilerek sonucunun 
bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul 
edildi. 
 



 

Meclis üyelerinden Kerem Eser ve Rahmi Demirok tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 06.12.2018 tarihli 
önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Meclis üyelerinden İbrahim Dönertaş söz alarak konu 
hakkındaki görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; İl Özel İdaresi aracılığıyla ve 
imkanlarıyla İlimiz, Termal İlçesi, Sudüşen Şelale Yolu Asfalt sathi kaplama yapılmış olup, söz konusu yolun dar ve virajlı 
olması sebebiyle can ve mal emniyeti açısından tehlike arz eden kısımlarına İl Özel İdaresi imkanlarıyla bariyer 
yaptırılması teklifinin yanı sıra sıcak asfalt yapılmış olan yolların dar ve virajlı olması sebebiyle tehlike arz eden kısımlarına 
da bariyer yaptırılması teklifinin de bu teklifle bir arada değerlendirilerek sonucunun bir rapor halinde meclise sunulması 
için Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve mevcudun 
oybirliğiyle kabul edildi.      
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 07.12.2018 Cuma günü saat 16.00’da meclis toplantı salonunda toplanmak 
üzere Aralık ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI ARALIK AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2018 yılı Aralık ayı olağan toplantısının 
beşinci birleşimine 07.12.2018 Cuma günü saat 16.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında meclis toplantı 
salonunda başlandı. 
 
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf Harputoğlu, 
Taner OZAN, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, Muharrem Soyer, Ahmet 
Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok olmak üzere tüm 
toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 
 
Gündemin on sekizinci maddesinde yer alan, İlimiz Merkez İlçe, Güneyköy Köyü, Gazellitepe Mevkiinde Devletin hüküm 
ve tasarrufu altında bulunan ve Doğal Mineralli Kar Kaynak Su Üretim Paz. Turizm Tic. Ltd. Şti.ne kiraya verilen, aynı 
zamanda kiralama süresi sona su kaynağının yeniden kiraya verilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca 
hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; Doğal Mineralli Kar 

Kaynak Su Üretim Paz. Turizm Tic. Ltd. Şti.ne (Turgay AYPEK) 1 yıl süreyle kiraya verilen ve kiralama süresi 04.12.2018 
tarihi itibariyle sona erecek olan 0,123 lt/sn su kaynağının 10 yıl süreyle aynı firmaya kiraya verilmesi talebinin detaylı 
bir şekilde irdelenerek, sonucunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyona süre verilmesi hususu oylandı 
ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on dokuzuncu maddesinde yer alan, İlimiz, Çınarcık İlçesi, Ortaburun Köyü hudutları dâhilinde Devletin hüküm 

ve tasarrufu altında bulunan ve Patıl Doğal Kaynak Suyu İşletmeciliğine kiraya verilen ve kiralama süresi sona eren su 
kaynağının yeniden ihale edilerek kiraya verilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. 
Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; Patıl Doğal Kaynak Suyu İşletmeciliğine (Mehmet 

PATIL-Esra PATIL) 1 yıl süreyle kiraya verilen ve kira süresi 04.12.2018 tarihi itibariyle sona eren 0,645 lt/sn su 
kaynağının 10 yıl süreyle aynı firmaya kiraya verilmesi talebinin detaylı bir şekilde irdelenerek, sonucunun bir rapor 
halinde meclise sunulması için ilgili komisyona süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin yirminci maddesinde yer alan, 3294 sayılı  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 7. maddesi 
(Değişik birinci fıkra: 1/12/2004 – 5263/19 md.) gereğince, İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları 
Mütevelli Heyetlerinde 2019 yılı faaliyet döneminde görev almak üzere sivil toplum kuruluşu olmayan ilçeler için 3’er 
hayırsever vatandaş, sivil toplum kuruluşu olan ilçeler için ise 2’şer hayırsever vatandaşın seçilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi 
Encümen Müdürlüğünün meclisimize havaleli 03.12.2018 tarihli ve 5776 sayılı teklif yazıları okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde; İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Mütevelli Heyetlerinde 2019 faaliyet döneminde görev 
almak üzere Yalova Merkez, Armutlu, Çınarcık, Çiftlikköy ve Termal İlçelerinde Kanunda belirtilen amaçlara yönelik 
faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının bulunduğunun anlaşılması üzerine 2’şer hayırsever temsilci, Altınova 
İlçesinde Kanunda belirtilen amaçlara yönelik sivil toplum kuruluşu olmadığı için 3 hayırsever temsilcinin seçimi için aday 
isimleri belirlendi. Her bir ilçe için belirlenen adaylarla ilgili ayrı ayrı işaretle yapılan oylama sonucunda;      
 
Yalova Merkez İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine Figen Abbasioğlu ve Şaban 
Balkaya’nın seçilmesi Bahar Doğan, Taner Ozan, Hüseyin İnce, Mustafa Tunalı ve İlami Başkanın çekimser oyuna karşı, 
diğer tüm üyelerin evet oyu ve oyçokluğuyla, 
        
Altınova İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine Hamit Bınarcı, Adnan Çakır ve Mustafa 
Şenel’in seçilmesi Bahar Doğan, Taner Ozan, Hüseyin İnce, Mustafa Tunalı, İlami Başkan ve Hasan Çetinkaya’nın 
çekimser oyuna karşı, diğer tüm üyelerin evet oyu ve oyçokluğuyla,  
      
Armutlu İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine Halil Erçetin ve Hüsnü İzmir’ın seçilmesi 
Bahar Doğan, Taner Ozan, Hüseyin İnce, Mustafa Tunalı ve İlami Başkan’ın çekimser oyuna karşı, diğer tüm üyelerin 
evet oyu ve oyçokluğuyla,  
        



 

Çınarcık İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine Serpil Eraltan ve Ayşe Özdemir’in 
seçilmesi Bahar Doğan, Taner Ozan, Hüseyin İnce, Mustafa Tunalı, İlami Başkan ve Hasan Çetinkaya’nın çekimser oyuna 
karşı, diğer tüm üyelerin evet oyu ve çokluğuyla, 
        
Çiftlikköy İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine Necati Kara ve Bengül Ocaklı’nın 
seçilmesi Bahar Doğan, Taner Ozan, Hüseyin İnce, Mustafa Tunalı, İlami Başkan ve Hasan Çetinkaya’nın çekimser oyuna 
karşı, diğer üyelerin evet oyu ve oyçokluğuyla,         
        
Termal İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine Ahmet Eroğlu ve Adem Başarıcı’nın 
seçilmesi Bahar Doğan, Taner Ozan, Hüseyin İnce, Mustafa Tunalı, İlami Başkan ve Hasan Çetinkaya’nın çekimser oyuna 
karşı, diğer üyelerin evet oyu ve oyçokluğuyla kabul edildi. 
 
Gündemin yirmi birinci maddesinde yer alan; mevcut 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının ihtiyaçları 
karşılayamadığından ve sorun teşkil eden bazı düzenlemelerin planın temel hedef, ilke ve politikalarına aykırılık teşkil 
ettiği anlaşıldığından, Sayın Valimizin koordinasyonunda bilimsel çerçevede hazırlanan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 
onaylanan 1/50000 Ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni Planına yapılan itirazların sonucunun meclisin bilgisine sunulması 
teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporlarında belirtildiği gibi; uzun vadede yatırımcı, turizmci, belediyeler ve diğer tüm tarafların ihtiyacını karşılayacak 
şekilde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planında yapılan değişikliklerin planın amaç ve hedefine ulaşamaması, 
buna bağlı olarak birçok şahıs, belediye ve kurumların ihtiyacını karşılayamaması nedeniyle kimi şikâyetler ve ihtiyaç 
nedeniyle istenmeyen bazı düzenlemelerin yapılması gibi olumsuzluklara meydan verilmemesi amacıyla, son şekli 
verilerek onaylanmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilen plandaki değişiklere yapılan itirazların ne şekilde 
sonuçlandığı ve bundan sonra nelerin yapılabileceğine dair değerlendirmenin yapılarak sonucunun bir rapor halinde 
meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin yirmi ikinci maddesinde yer alan; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlatmış olduğu sıfır atık projesinin İl Özel 
İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerimizde de hayata geçirilebilmesi için sıfır atık projesi kapsamında 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından talep edilen ekipman ile çöp konteynerlerinin temin edilmesi işlemlerinin sonucunun bir 
rapor halinde meclise sunulması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlatmış olduğu sıfır atık 
projesinin İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerimizde de hayata geçirilebilmesi için, Bakanlığın 
“Sıfır Atık Projesi” kapsamında 43 adet köyümüzün ihtiyacı olan ekipman ile çöp konteynerleri Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığından talep edilmiş olup, söz konusu ekipman ile çöp konteynerlerinin temini sürecinin takip edilerek sonucunun 
bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi. 

 
Gündemin yirmi üçüncü maddesinde yer alan; Yalova bölgesinin tarihi ve kültür değerlerini bütün yönleriyle ele alan 
bilimsel çalışmalar tamamlanarak İdareye teslim edilmiş olup, İl Genel Meclisinin 05.10.2018 tarihli ve 136 sayılı kararına 
istinaden konu ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde ortaya çıkan bulgu ve belgelerin bir kitap halinde basımının 
yapılması yönünde başlatılan iş ve işlemlerin sonucunun bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması teklifi hakkında 
Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde; komisyon raporlarında belirtildiği gibi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlatmış olduğu “Sıfır 
Atık Projesi” kapsamında 43 adet köyümüzün ihtiyacına yetecek kadar ekipman ile çöp konteynerlerinin İdare tarafından 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından talep edilmiş olup, söz konusu ekipman ile çöp konteynerlerinin alım işi sürecinin takip 
edilerek sonucunun bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin yirmi dördüncü maddesinde yer alan; İl Özel İdaresinin imar sorumluluk alanında bulunan 22 köyün imar 
planlarının yapılma öncelikleri ve mevcut durumlarının tespit edilmesine yönelik başlatılan çalışmanın değerlendirilmesi 
teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporlarında belirtildiği gibi; İlimiz Köylerinin yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre 
şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak, kaçak yapılaşmanın önüne geçmek ve köylerimizi çağın şartlarına uygun daha 
modern bir kentleşme sistemine kavuşturmak amacıyla, İl Encümeninin 06.04.2017 tarih ve 45 sayılı kararı gereği İl Özel 
İdaresinin imar sorumluluk alanında bulunan 22 köyün imar planlarının yapılma öncelikleri ve mevcut durumlarının tespit 
edilmesine yönelik başlatılan çalışmanın ne aşamada olduğu, yapılan veya yapılacak iş ve işlemler hakkında İdareden 
gerekli bilginin alınmasından sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin dilek ve temenniler maddesi kapsamında meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, ErSur Firmasının 
taşınmasının sebebinin neler olduğu, yaşanan sorunun çözümü konusunda neler yapıldığı, istihdam açısından da çok 
önemli bir yere sahip olan bu fabrikada çok sayıda işçinin çalıştığı, bu fabrikanın taşınmasıyla çok sayıda kişinin işsiz 
kalacağı, Sayın Valimiz başta olmak üzere ilgili ve yetkililerin firma yetkilileriyle görüşerek, varsa bir sorun bunun ortadan 
kaldırılması için gerekli hassasiyetin göstermelerinin yararlı olduğunu, bu konuda meclisimize düşen bir görev varsa bu 
görevi yerine getirmek için çaba sarf etmemiz gerektiğini, dolayısıyla istihdam ve ekonomi açısından önemli bir yere sahip 
olan ErSur Firmasının taşınması sürecine sebep olan sorunların çözüm yollarının aranması ve neticeye kavuşturulması 
hakkında ilgilileri ve yetkilileri göreve davet ediyorum dedi.   
 



 

Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2019 Yılı Ocak ayında yapılacak olan olağan 
toplantı günü, yeri ve saati tespit edildi. Buna göre 2019 Yılı Ocak ayı olağan toplantısının 02.01.2019 Çarşamba günü 
saat 11.00’da İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binasında bulunan meclis toplantı salonunda yapılması kararlaştırılarak, 2018 yılı 
Aralık ayı olağan toplantısına son verildi. 


